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กาํหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที�ของผ้ออกใบสาํคัญแสดงสิทธิู  
และผ้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิที�จะซื /อหุ้นสามัญของู  

บริษัท โซลชั�น คอนเนอร์ ู (1998) จาํกัด (มหาชน) รุ่นที� 3 
 
 ใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื �อหุ้นสามญัของบริษัท โซลชูั�น คอนเนอร์ (1998) จํากดั (มหาชน) รุ่นที� 3 ออก
โดย บริษัท โซลชูั�น คอนเนอร์ (1998) จํากดั (มหาชน) ตามมติที�ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2554 ของบริษัท 
เมื�อวนัที�  23  มิถนุายน  2554 
 

 ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิจะได้รับสทิธิตามที�ได้กําหนดไว้ในข้อกําหนดสทิธิ  โดยผู้ออกใบสาํคญัแสดง
สทิธิและผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิจะต้องผกูพนัตามข้อกําหนดสทิธิทกุประการ  และให้ถือวา่ ผู้ ถือใบสาํคญัแสดง
สทิธิได้รับทราบและเข้าใจข้อกําหนดตา่งๆ  ในข้อกําหนดสทิธิเป็นอยา่งดีแล้ว  ทั �งนี � ผู้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิจะ
จดัให้มีการเก็บรักษาสาํเนาข้อกําหนดสทิธิไว้ ณ สาํนกังานใหญ่ ของผู้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ เพื�อให้ผู้ ถือ
ใบสาํคญัแสดงสทิธิขอตรวจสอบสาํเนาข้อกําหนดสทิธิได้ในวนัและเวลาทําการของผู้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ 
 

คาํจาํกดัความ 
คําและข้อความตา่งๆที�ใช้อยูใ่นข้อกําหนดสทิธิ ให้มีความหมายดงัตอ่ไปนี � 
ข้อกําหนดสทิธิ หมายถึง ข้อกําหนดวา่ด้วยสทิธิและหน้าที�ของบริษัท โซลชูั�น คอนเนอร์ (1998) 

จํากดั (มหาชน)  และผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื �อ
หุ้นสามญัของบริษัท โซลชูั�น คอนเนอร์ (1998) จํากดั (มหาชน) (SLC-W3) 

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ หมายถึง ใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื �อหุ้นสามญัของบริษัท โซลชูั�น คอนเนอร์ 
(1998) จํากดั (มหาชน) รุ่นที� 3 ชนิดระบชืุ�อผู้ ถือและเปลี�ยนมอืได้ เสนอขาย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่น โดยไมค่ิดมลูคา่ 

ใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ  
 

หมายถึง ใบที�ออกโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดัเพื�อ
ใช้แทนใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื �อหุ้นสามญัของบริษัท โซลชูั�น คอนเนอร์ 
(1998) จํากดั (มหาชน) 

บริษัท หรือ ผู้ออกใบสาํคญั
แสดงสทิธิ 

หมายถึง บริษัท โซลชูั�น คอนเนอร์ (1998) จํากดั (มหาชน) 

ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ หมายถึงผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื �อหุ้นสามญัของบริษัท โซลชูั�น คอนเนอร์ 
(1998) จํากดั (มหาชน) และให้รวมถงึใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื �อหุ้น
สามญัของบริษัท โซลชูั�น คอนเนอร์ (1998) จํากดั (มหาชน) 

นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนของใบสาํคญัแสดงสทิธิ  ซึ�งจะทําหน้าที�โดย บริษัท ศนูย์
รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั  

วนัทําการ วนัที�บริษัทเปิดทําการ 
สาํนกังาน ก.ล.ต. หมายถึง สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ตลาดหลกัทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ หมายถึง บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
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วนัที�ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ หมายถึง  วนัที�  15   กนัยายน  2554 
วนักําหนดการใช้สทิธิ ให้มีความหมายตามที�ระบไุว้ในข้อ 1.2.1 ของข้อกําหนดสทิธิ   
วนักําหนดการใช้สทิธิครั �ง
สดุท้าย 

ให้มีความหมายตามที�ระบไุว้ในข้อ 1.2.1 ของข้อกําหนดสทิธิ   

 
1. รายละเอียดของใบสาํคัญแสดงสทิธิ 
 บริษัทจะออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื �อหุ้นสามญัของบริษัท รุ่นที� 3 จํานวน 
484,882,560  หนว่ย เพื�อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยมีรายละเอียดของใบสาํคญัแสดงสทิธิที�
เสนอขาย  ดงัตอ่ ไปนี � 
 
1.1 ลักษณะสาํคัญของใบสาํคัญแสดงสทิธิ 
บริษัทที�ออกหลกัทรัพย์ : บริษัท โซลชูั�น คอนเนอร์ (1998) จํากดั (มหาชน) 
ประเภทหลกัทรัพย์ที�เสนอขาย : ใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื �อหุ้นสามญัของบริษัท รุ่นที� 3 เพื�อขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตาม

สดัสว่นการจองซื �อหุ้น (SLC-W3) 
ชนิดของหลกัทรัพย์ที�เสนอขาย : ระบชืุ�อผู้ ถือและเปลี�ยนมือได้ 
อายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิ :  5 ปี นบัแตว่นัที�ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิบริษัท (ตั �งแตว่นัที� 15  กนัยายน  2554 จนถงึ

วนัที�  14  กนัยายน  2559 ) ทั �งนี �ภายหลงัการออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ บริษัทจะไมข่ยาย
อายใุบสาํคญัแสดงสทิธิ เว้นแตจ่ะเป็นการปรับสทิธิตามเงื�อนไขการปรับสทิธิ 

จํานวนที�ออกและเสนอขาย : 484,882,560 หนว่ย 
จํานวนหุ้นสามญัที�จดัสรรไว้เพื�อ
รองรับการใช้สทิธิของใบสาํคญั
แสดงสทิธิ 

: 484,882,560 หุ้น (มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท)  

ลกัษณะการเสนอขาย : ใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื �อหุ้นสามญัของบริษัท รุ่นที� 3 จํานวน 484,882,560 หนว่ย 
เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท ซึ�งมีรายชื�อในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นที�ได้กําหนดวนั
กําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสทิธิในการซื �อใบแสดงสทิธิ (record date) ไว้ในวนัที� 16 
สงิหาคม 2554 และปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นในวนัที� 17 สงิหาคม 2554 ซึ�งมีสทิธิในการ
จองซื �อหุ้นสามญัในอตัราสว่น 1 หุ้นเดิมตอ่ 4 หุ้นสามญัใหม ่และ 5 หุ้นสามญัใหมที่�จอง
ซื �อจะได้รับ 2 หนว่ยใบสาํคญัแสดงสทิธิ (มลูคา่ที�ตราไว้ 1.00 บาท) (เศษของใบสาํคญั
แสดงสทิธิที�ไมเ่ตม็จํานวน 1 หนว่ยจากการคํานวณให้ปัดเศษทิ �ง) 

ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย : 0.00 บาท (ศนูย์บาทตอ่หนว่ย) 
อตัราการใช้สทิธิของใบสาํคญั
แสดงสทิธิ 

: ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ยมีสทิธิซื �อหุ้นสามญัของบริษัทได้ 1  หุ้น  (เว้นแตจ่ะมีการ
ปรับสทิธิตามหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขที�กําหนด) 

ราคาการใช้สทิธิซื �อหุ้นสามญั : 1.00 บาท (หนึ�งบาท)  (อาจเปลี�ยนแปลงในภายหลงัตามเงื�อนไขการปรับสทิธิ) 
วนัที�ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ : 15   กนัยายน  2554 
วนัที�หมดอายใุบสาํคญัแสดง
สทิธิ 

: 14   กนัยายน  2559 
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วนักําหนดการใช้สทิธิและ
ระยะเวลาการใช้สทิธิ 

: ใช้สทิธิได้ทกุวนัทําการสดุท้ายของเดือนมีนาคมและเดือนกนัยายน ของทกุปี 

ข้อจํากดัการโอน : ไมม่ ี
ตลาดรองของใบสาํคญัแสดง
สทิธิ 

: ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

ตลาดรองของหุ้นสามญัที�เกิด
จากการใช้สทิธิแปลงสภาพ 

: บริษัทจะดาํเนินการนําหุ้นเพิ�มทนุที�เกิดจากการแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

ผลกระทบที�จะมีตอ่ผู้ ถือหุ้นจาก
การจดัสรรหลกัทรัพย์ในครั �งนี � 

: เนื�องจากบริษัทฯ มีมติให้เปลี�ยนแปลงจํานวนหุ้นและมลูคา่หุ้นที�ตราไว้และให้ออกเสนอ
ขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนและใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามญัของบริษัทฯ ในคราว
เดียวกนั ดงันี � 
(1) ให้มีการการเปลี�ยนแปลงจํานวนหุ้นและมูลค่าหุ้นที�ตราไว้ของบริษัท โดยลด

จํานวนหุ้นจากเดิม 4,244,243,860 หุ้น เหลือจํานวน  424,424,386  หุ้ น และ
เปลี�ยนแปลงมลูคา่หุ้นที�ตราไว้จากเดิม หุ้นละ 0.10  บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท 

(2)  ให้มีการลดทนุจดทะเบียนลงจากเดิม 424,424,386  หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 
บาท เป็น 424,424,384  หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

(3) ให้ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุน จํานวน  1,212,206,400  หุ้นเพื�อขาย
ให้แก่   ผู้ ถือหุ้นเดิมที�มีรายชื�อในวันกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้ นที�มีสิทธิได้รับการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษัท  ในอตัรา 1 หุ้นสามญัเดิมได้  4  หุ้นสามญั
ใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.33 บาท  ทั �งนี �วนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�ได้รับ
สทิธิซื �อหุ้นเพิ�มทนุ  และวนัปิดสมดุทะเบียนเพื�อรวบรวมรายชื�อผู้ ถือหุ้นจะกําหนด
ภายหลงัจากได้รับการอนมุตัิจากที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแล้ว 

(4) ให้ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ที�จะซื �อหุ้นสามัญของบริษัทฯโดย
จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที�จองซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทุน และได้รับการ
จดัสรรหุ้น ในอตัราสว่น  5  หุ้นสามญัใหม ่ ตอ่ 2  หนว่ยใบสาํคญัแสดงสิทธิ  โดย
ไมค่ิดมลูคา่ ทั �งนี � ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญัได้ 1 
หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท 

(5) ให้ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุจํานวน 700,000,000 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้
หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่บุคคลในวงจํากัด และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบนั และ/หรือ ผู้

ลงทนุที�มีลกัษณะเฉพาะ (Private Placement) ในราคาเสนอขายไม่ตํ�ากวา่ร้อ
ละ 90 ของราคาตลาด (หรือส่วนลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด)  
ซึ�งคํานวณโดยอ้างอิงกบัราคาปิดถวัเฉลี�ยถ่วงนํ �าหนกัของหุ้นบริษัทฯ ในตลา
หลกัทรัพย์รวม 14 วนัทําการก่อนวนัที�เสนอขาย   

 
ดงันั �น   ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นจึงสามารถแบง่ออกได้เป็น 2 กรณี ดงัตอ่ไปนี � 
กรณีที� 1 ใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื �อหุ้นสามญัของบริษัทฯ รุ่นที�  1 และ 2 ไมม่ีผู้ใช้สทิธิ
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แปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื �อหุ้นสามญัของบริษัท 
กรณีที� 2 ใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื �อหุ้นสามญัของบริษัทฯ รุ่นที� 1 และ 2 บคุคลอื�นที�

ไมใ่ช ่ ผู้ ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สทิธิแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื �อหุ้น
สามญัของบริษัทฯ รุ่นที� 1 และ 2 ทั �งจํานวน 

 
1) ด้านการลดลงของสดัส่วนการถอืหุ้น Control Dilution 
 กรณีที� 1 กรณีที� 2 

1. ผู้ ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สทิธิจองซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุ
และเป็นผู้ใช้สทิธิแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสทิธิที�
จะซื �อหุ้นสามญัของบริษัทฯ รุ่นที� 3 ทั �งจํานวน  

- 9.59% 

2. ผู้ ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สทิธิจองซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุ
และบคุคลอื�นที�ไมใ่ช่ผู้ ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สทิธิแปลง
สภาพใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื �อหุ้นสามญัของ
บริษัทฯ รุ่นที� 3 ทั �งจํานวน 

 

24.24% 31.51% 

3. ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเดมิใช้สทิธิจองซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุ และ
หุ้นดงักลา่วได้นําไปจดัสรรและเสนอขายให้แก่บคุคล
ในวงจํากดั และ/หรือผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือผู้
ลงทนุที�มีลกัษณะเฉพาะ โดยไมม่ีการเสนอขาย
ใบสาํคญัแสดงสทิธิในกรณีนี � 

84.85% 86.30% 

 
2)    ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) 
สตูรการคาํนวณการลดลงของราคา = (Po - Pn) / Po โดยที� 
Po  =     ราคาถวัเฉลี�ยถว่งนํ �าหนกั 7 วนัทําการกอ่นวนัประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ  

เมื�อวนัที� 13 พฤษภาคม 2554  (ระหวา่งวนัที�  3-12 พฤษภาคม 2554 ซึ�ง
เทา่กบั 0.071 บาท ตอ่หุ้น (หรือ 0.71 บาท หลงัการเปลี�ยนแปลงมลูคา่หุ้นที�
ตราไว้แล้ว) 

Pr   =     ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุที�เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมเทา่กบั 
              หุ้นละ 0.33  บาท 
Pw1 =   ราคาใช้สทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิรุ่นที� 1  ภายหลงัการปรับสทิธิเทา่กบัหุ้นละ 

0.94 บาท 
Pw2 =   ราคาใช้สทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิรุ่นที� 2  ภายหลงัการปรับสทิธิเทา่กบัหุ้นละ 

0.57 บาท 
Pw3 =    ราคาใช้สทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิรุ่นที� 3 ที�ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้น

เดิมเทา่กบัหุ้นละ 1.00 บาท 
 
 



5/23 

โดยที� Pn แบง่ออกได้เป็น 2 กรณี คือ 
Pn กรณีที� 1 = (PoQo + PrQr + Pw3Qw3) / (Qo + Qr + Qw3) 
Pn กรณีที� 2 = (PoQo + PrQr + Pw1Qw1+Pw2Qw2 +Pw3Qw3) / (Qo + Qr +  
                      Qw1+Qw2+Qw3) 
  
ผลกระทบด้าน Price Dilution 
กรณีที� 1 กรณีที� 2 

ร้อยละ 22.52 ร้อยละ 19.73 
  
3)    ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกาํไร (EPS Dilution) 
สตูรการคาํนวณการลดลงของสว่นแบง่กําไร = (EPSo - EPSn)/EPSo โดยที� 
EPSo = กําไรสทุธิ / Qo 
EPSn = กําไรสทุธิ / (Qo + Qn) โดยที� Qn แบง่ออกได้เป็น 2 กรณี คือ 
Qn กรณีที� 1 = Qr + Qw3 
Qn กรณีที� 2 = Qr + Qw1+ Qw2 + Qw3 
 

ผลกระทบด้าน EPS Dilution 
ไมส่ามารถคํานวณผลกระทบจากการลดลงของสว่นแบง่กําไรได้ในทกุกรณีเนื�องจากผล
การดาํเนินงานประจําปี 2552 และ 2553 ปรากฏวา่   บริษัทฯมีผลการดาํเนินงาน
ขาดทนุมาโดยตลอด 

1.2 การใช้สิทธิและเงื�อนไขการใช้สิทธิ 
 การใช้สทิธิของผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื �อหุ้นสามญัของบริษัทเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงื�อนไข
ดงันี � 
 
1.2.1 วนักําหนดการใช้สทิธิ และระยะเวลาการใช้สทิธิ 
 การใช้สทิธิ สามารถใช้สทิธิได้ในวนัทําการสดุท้ายของเดือนมีนาคม และเดือนกนัยายน  ของแตล่ะปี 
ตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิ นบัตั �งแตอ่อกใบสาํคญัแสดงสทิธิ 
 การใช้สทิธิครั �งแรกคือ วนัทําการสดุท้ายของเดือนกนัยายน  2554  ซึ�งตรงกบัวนัที� 30 กนัยายน 2554 
และวนักําหนดการใช้สทิธิครั �งสดุท้ายคือวนัที�  14  กนัยายน   2559  ซึ�งเป็นวนัครบกําหนดอายขุองใบสาํคญั
แสดงสทิธิ ทั �งนี � ในกรณีที�วนักําหนดสทิธิดงักลา่วตรงกบัวนัหยดุทําการของบริษัท ให้เลื�อนการใช้สทิธิเป็นก่อน
วนัหยดุทําการนั �น 
 
1.2.2 ระยะเวลาการแจ้งความจํานงการใช้สทิธิ 

1. การแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิซื �อหุ้นสามญัในแตล่ะครั �ง (ยกเว้นการใช้สทิธิครั �งสดุท้าย)      ผู้ ถือ
ใบสาํคญัแสดงสทิธิสามารถแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิซื �อหุ้นสามญัของบริษัทได้ตาม    สถานที�ติดตอ่ที�ระบุ
ไว้ในข้อ 1.2.4 ตั �งแตเ่วลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วนัทําการก่อนวนักําหนดการใช้สทิธิแต่
ละครั �ง 
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   ทั �งนี �บริษัทจะแจ้งขา่วเกี�ยวกบัระยะเวลายื�นความจํานงในการใช้สทิธิอตัราการใช้สทิธิ ราคาการใช้
สทิธิ พร้อมทั �งสถานที�ใช้สทิธิผา่นระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์    (SET SMART/ ELCID)  เพื�อ
แจ้งให้ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 5 วนัทําการก่อนระยะเวลา ยื�นความจํานงในการใช้
สทิธิแตล่ะครั �ง 

    2. การแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิซื �อหุ้นสามญัครั �งสดุท้าย 
ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิสามารถแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิซื �อหุ้นสามญัของบริษัทได้ตาม    สถานที�

ติดตอ่ที�ระบไุว้ในข้อ 1.2.4 ตั �งแตเ่วลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ภายในระยะเวลา 15 วนัทําการก่อนวนั
กําหนดการใช้สทิธิครั �งสดุท้าย 
 ทั �งนี �บริษัทจะแจ้งขา่วเกี�ยวกบัระยะเวลายื�นความจํานงในการใช้สทิธิ อตัราการใช้สทิธิราคา การ
ใช้สทิธิ พร้อมทั �งสถานที�ใช้สทิธิผา่นระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ (SET SMART/ELCID) พร้อมทั �ง
จะสง่จดหมายลงทะเบียนถงึผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิตามรายชื�อที�ปรากฏในสมดุ ทะเบียนผู้ ถือใบสาํคญั
แสดงสทิธิ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิครั �งสดุท้าย ภายใน 21  วนัก่อนวนัครบ
กําหนดการใช้สทิธิครั �งสดุท้ายนอกจากนี � บริษัทจะปิดสมดุทะเบียนพกัการ โอนใบสาํคญัแสดงสทิธิ 21 วนั
กอ่นวนัครบกําหนดการใช้สทิธิครั �งสดุท้าย และตลาดหลกัทรัพย์จะทําการขึ �นเครื�องหมายห้ามการซื �อขาย
ชั�วคราว (SP) ลว่งหน้า 3 วนัทําการก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิ ในกรณีที�วนัปิดสมดุ
ทะเบียนดงักลา่ว ตรงกบัวนัหยดุทําการของบริษัท ให้เลื�อนเป็นวนัทําการกอ่นหน้าวนักําหนดใช้สทิธิครั �งสดุท้าย
ดงักลา่ว ทั �งนี �ใบสาํคญัแสดงสทิธิจะพกัการซื �อขายจนถึงวนักําหนดการใช้สทิธิครั �งสดุท้าย 
 
1.2.3 นายทะเบียนของใบสาํคญัแสดงสทิธิ 
 บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
 นายทะเบียนของใบสาํคญัแสดงสทิธิจะรับผิดชอบในการปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ ซึ�ง
ในสมดุทะเบียนจะประกอบด้วย ชื�อเตม็ สญัชาติ และที�อยูข่องผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิและรายละเอียดที�ศนูย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์จะกําหนดในกรณีข้อมลูไมต่รงกนั บริษัทจะถือวา่สมดุทะเบียนผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิเป็นข้อมลู
ที�ถกูต้อง 
 ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิมีหน้าที�ในการแจ้งแก้ไข เปลี�ยนแปลง ข้อมลูตอ่นายทะเบียน เพื�อดําเนินการ
แก้ไขข้อมลูได้อยา่งถกูต้อง   
 ทั �งนี �บริษัทขอสงวนสทิธิที�จะเปลี�ยนแปลงนายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสทิธิ  โดยจะทําการแจ้งให้ผู้ ถือ
ใบสาํคญัแสดงสทิธิทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนัผา่นระบบเผยแพร่ข้อมลูอิเลค็โทรนิคส์ของตลาดหลกัทรัพย์ 
และไปรษณีย์ลงทะเบียน 
 
1.2.4 สถานที�ติดตอ่การใช้สทิธิ 
 บริษัท โซลชูั�น คอนเนอร์ (1998) จํากดั (มหาชน) 
 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั �น 18 โซนเอ เลขที� 333  ซ.เฉยพว่ง  ถ.วิภาวดีรังสติ 
  แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900  
 โทรศพัท์  02-273-8351-8 
 โทรสาร   02-273-8359 
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1.2.5 ขั �นตอนการใช้สทิธิ 
 ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที�มีความประสงค์จะใช้สทิธิซื �อหุ้นสามญัของบริษัท  จะต้องปฏิบตัิตามเงื�อนไข
และระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิตามที�ระบใุนข้อ 1.2.2 โดยนําสง่เอกสารหลกัฐานดงัตอ่ไปนี �
ให้แก่บริษัทตามสถานที�ตดิตอ่ในการใช้สทิธิที�ระบไุว้ในข้อ 1.2.4 
 (1)  แบบแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิซื �อหุ้นสามญัที�ได้กรอกข้อความถกูต้องชดัเจนและครบถ้วนแล้ว
ทกุรายการ 
 (2)   ใบสาํคญัแสดงสทิธิซึ�งลงลายมือชื�อผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิด้านหลงั  ตามจํานวนที�ระบใุนแบบ
แจ้งความจํานงในการใช้สทิธิซื �อหุ้นสามญัตามข้อ (1)  และในกรณีที�ใบสาํคญัแสดงสทิธิอยูใ่นระบบไร้ใบหุ้น 
(Scripless) ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิต้องแจ้งความจํานงและกรอกแบบคําขอถอนใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือเพื�อ 
ให้ออกใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิตามที�ตลาดหลกัทรัพย์กําหนด โดยยื�นตอ่บริษัทหลกัทรัพย์ที�ทําหน้าที�เป็น
นายหน้าซื �อขายหลกัทรัพย์ของผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ เพื�อบริษัทหลกัทรัพย์จะได้ดาํเนินการแจ้งศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์เพื�อขอถอนใบสาํคญัแสดงสทิธิสาํหรับนําไปใช้เป็นหลกัฐานประกอบการใช้สทิธิซื �อหุ้นสามญักบั
บริษัทตอ่ไป 
 (3)    เอกสารการชําระเงินคา่หุ้นตามจํานวนที�ระบไุว้ในแบบแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิซื �อหุ้นสามญั
โดยผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที�มคีวามประสงค์จะใช้สทิธิซื �อหุ้นสามญัของบริษัทจะต้องชําระเงินคา่หุ้นด้วยเงินสด
โอนเข้าบญัชี  เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์ หรือตัnวแลกเงินที�สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานครเทา่นั �น  
โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์หรือตัnวแลกเงินนั �นจะต้องลงวนัที�ก่อนวนักําหนดการใช้สทิธิแตล่ะครั �ง และขีดคร่อม
เฉพาะสั�งจา่ย 
  “บญัชีจองซื �อหุ้น บริษัท โซลชูั�น คอนเนอร์ (1998) จํากดั (มหาชน)” 
  เลขที�บญัชี  018-3-00181-0 
  ประเภทบญัชี  กระเสรายวนั 
  ธนาคาร ธนชาต จํากดั (มหาชน) สาขายอ่ยพหลโยธิน ซอย 6 
 (4)     หลกัฐานประกอบการจองซื �อ ได้แก่ สาํเนาบตัรประชาชน พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง สาํเนา
หนงัสอืเดินทางที�ยงัไมห่มดอายพุร้อมรับรองสาํเนาถกูต้องในกรณีที�เป็นบคุคลตา่งด้าว และหนงัสอืรับรองที�ออก
โดยกระทรวงพาณิชย์ที�ออกไมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนัใช้สทิธิพร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้มีอํานาจลง
นามพร้อมกบัประทบัตราบริษัท (ถ้าม)ี และแนบสาํเนาบตัรประชาชนพร้อมรับรองสาํเนาถกูต้องของผู้มีอํานาจ
ลงนามในกรณีที�เป็นนิติบคุคล 
 (5)       ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบคา่อากรแสตมป์หรือภาษีอื�นใด (ถ้าม)ี ตามบท 
บญัญตัิแหง่ประมวลรัษฎากร หรือข้อบงัคบั หรือกฎหมายตา่งๆที�ใช้บงัคบัในการใช้สทิธิ 
 
1.2.6   เงื�อนไขการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ 
 (1) จํานวนหนว่ยของใบสาํคญัแสดงสทิธิที�ขอใช้สทิธิซื �อหุ้นสามญัจะต้องเป็นจํานวนเตม็เทา่นั �น  
โดยอตัราการใช้สทิธิ หนึ�งหนว่ยของใบสาํคญัแสดงสทิธิเทา่กบัหนึ�งหุ้นสามญั เว้นแตจ่ะมีการปรับสทิธิตาม           
ข้อ 1.3 
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 ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิจะต้องใช้สทิธิในการซื �อหุ้นสามญัไมต่ํ�ากวา่ 100 หุ้นสามญั  ยกเว้นกรณีที�
ใบสาํคญัแสดงสทิธิดงักลา่วมีเศษหรือเป็นกรณีการใช้สทิธิครั �งสดุท้าย  อยา่งไรก็ตาม ในกรณีที�ผู้ ถือใบสาํคญั
แสดงสทิธิที�มีสทิธิในการซื �อหุ้นตํ�ากวา่ 100 หุ้นสามญั จะต้องใช้สทิธิในการซื �อหุ้นสามญัในครั �งเดยีวทั �งจํานวน 
 (2)  จํานวนหุ้นสามญัที�ออกให้เมื�อมกีารใช้สทิธิจะคาํนวณโดยการนําจํานวนเงินในการใช้สทิธิ ซึ�ง
ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิได้ชําระตามที�กลา่วข้างต้น  หารด้วยราคาใช้สทิธิในขณะที�มีการใช้สทิธินั �น  โดยบริษัท
จะออกหุ้นสามญัเป็นจํานวนเต็มไมเ่กินจํานวนหนว่ยของใบสาํคญัแสดงสทิธิคณูด้วยอตัราการใช้สทิธิ  หากมี
การปรับราคาใช้สทิธิ และ/หรือ อตัราการใช้สทิธิแล้ว  ทําให้มีเศษเหลอือยูจ่ากการคาํนวณดงักลา่ว  บริษัทจะไม่
นําเศษดงักลา่วมาคาํนวณ และจะชําระเงินที�เหลอืจากการใช้สทิธิดงักลา่วคืนให้แกผู่้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ
ภายใน 14 วนั นบัจากวนักําหนดการใช้สทิธิในแตล่ะครั �งโดยไมม่ีดอกเบี �ย ทั �งนี �บริษัทอาจตกลงกบัผู้ ถือใบสาํคญั
แสดงสทิธิให้มารับเงินที�เหลอืจากการใช้สทิธิดงักลา่วด้วยตนเองตามสถานที�ติดตอ่ในการใช้สทิธิที�ระบไุว้ในข้อ 
1.2.4 
 (3) หากบริษัทได้รับหลกัฐานใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ หรือ จํานวนเงิน
ที�บริษัทได้รับชําระไมค่รบตามจํานวนที�ระบไุว้ใน แบบแสดงความจํานงการใช้สทิธิซื �อหุ้นสามญั หรือบริษัท
ตรวจสอบได้วา่ข้อความที�ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิกรอกลงในแบบแสดงความจํานงการใช้สทิธิซื �อหุ้นสามญันั �น
ไมค่รบถ้วนหรือไมถ่กูต้อง  ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิจะต้องทําการแก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลา 3 วนัทําการ
ภายในกําหนดการใช้สทิธิในแตล่ะครั �ง  หากผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิไมทํ่าการแก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลา
ดงักลา่ว  บริษัทจะถือวา่การแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิในครั �งนั �นสิ �นสภาพลงโดยไมม่ีการใช้สทิธิ และบริษัท
จะจดัสง่เงินที�ได้รับและใบ สาํคญัแสดสทิธิคืนให้แกผู่้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิภายใน 14 วนันบัจากวนักําหนดการ
ใช้สทิธิ โดยไมม่ดีอกเบี �ยไมว่า่กรณีใดๆ 
 ในกรณีที�ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิชําระจํานวนเงินในการใช้สทิธิไมค่รบถ้วน บริษัทมีสทิธิแตเ่พียง        
ผู้ เดียวที�จะดาํเนินการประการใดประการหนึ�งตอ่ไปนี � 

ก. ถือวา่การแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิในครั �งนั �นสิ �นสภาพลงโดยไมม่กีารใช้สทิธิ หรือ 
ข. ถือวา่จํานวนหุ้นสามญัที�จองซื �อมีจํานวนเทา่กบัจํานวนที�ได้รับตามจํานวนเงินในการใช้

สทิธิ  ซึ�งบริษัทได้รับชําระไว้จริงตามราคาใช้สทิธิในขญะนั �น  หรือ 
ค. ให้ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ ชําระเงินเพิ�มเตมิตามจํานวนที�ประสงค์จะใช้สทิธิให้ครบถ้วน

ภายในระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิในครั �งนั �น  หากบริษัทไมไ่ด้รับเงินครบตาม
จํานวนในการใช้สทิธิภายในระยะเวลาดงักลา่ว  บริษัทจะถือวา่การแจ้งความจํานงในการ
ใช้สทิธิในครั �งนั �นสิ �นสภาพลงโดยไมม่ีการใช้สทิธิ 
หมายเหต ุ : ในการใช้สทิธิครั �งสดุท้าย  บริษัทจะดาํเนินการตามข้อ ข. หรือ ข้อ ค. 
ข้างต้น 

 ในกรณีตามข้อ ก. และ ข้อ ค. บริษัทจะสง่เงินที�ได้รับคืนเป็นเช็คระบชืุ�อขีดคร่อมเฉพาะ และใบสาํคญั
แสดงสทิธิซึ�งบริษัทถือวา่ไมม่ีการใช้สทิธิดงักลา่วคืนให้แกผู่้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิภายใน 14  วนัทําการ ทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน นบัจากวนัถดัจากวนักําหนดการใช้สทิธิแตล่ะครั �ง  พร้อมเงินสว่นที�เหลอื (ถ้าม)ี โดยไมม่ี
ดอกเบี �ย อยา่งไรก็ดี ใบสาํคญัแสดงสทิธิที�ยงัไมม่ีการใช้สทิธิดงักลา่วยงัมีผลใช้สทิธิตอ่ไปจนถึงวนักําหนดการใช้
สทิธิครั �งสดุท้าย 



9/23 

 (4) เมื�อผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที�ประสงค์จะใช้สทิธิซื �อหุ้นสามญัได้ปฏิบตัิตามเงื�อนไขการแจ้ง
ความจํานงการใช้สทิธิซื �อหุ้นสามญั  กลา่วคือ ได้สง่มอบทั �งใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ 
แบบแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิซื �อหุ้นสามญั และชําระเงินคา่จองหุ้นสามญัถกูต้องครบถ้วนแล้ว  ผู้ ถือ
ใบสาํคญัแสดงสทิธิจะไมส่ามารถเพิกถอนการใช้สทิธิได้ 
 (5) เมื�อพ้นวนักําหนดการใช้สทิธิครั �งสดุท้ายแล้ว  ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิยงัมิได้ปฏิบตัิตาม
เงื�อนไขของการใช้สทิธิที�กําหนดไว้อยา่งครบถ้วน  ให้ถือวา่ใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ
นั �นๆ สิ �นสภาพลง โดยไมม่ีการใช้สทิธิ และผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิจะใช้สทิธิ
ไมไ่ด้อีกเมื�อพ้นวนักําหนดการใช้สทิธิครั �งสดุท้าย 
 (6) ในกรณีที�หุ้นสามญัที�สาํรองไว้เพื�อรองรับการใช้สทิธิไมเ่พียงพอ  บริษัทจะดาํเนินการชดใช้
คา่เสยีหายที�เกิดขึ �น  ให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิที�ไมส่ามารถใช้สทิธิได้คามข้อ 
1.4 อยา่งไรก็ตาม บริษัทจะไมช่ดใช้คา่เสยีหายให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิที�ไม่
สามารถใช้สทิธิได้ ถึงแม้วา่จะมหีุ้นสามญัเพียงพอในกรณีที�        ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญั
แสดงสทิธิเป็นบคุคลตา่งด้าวหรือนิตบิคุคลตา่งประเทศที�ไมส่ามารถใช้สทิธิได้ เพราะอาจทําให้สดัสว่นการถือหุ้น
ของคนตา่งด้าวเกินกวา่สดัสว่นที�ระบไุว้ในข้อบงัคบัของบริษัท และ/หรือ ในกรณีที�ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิไม่
สามารถใช้สทิธิได้เพราะจะทําให้ถือหุ้นเกินสดัสว่นเกินกวา่ที�กฎหมายกําหนด 
 (7) การใช้สทิธิซื �อหุ้นสามญัดงักลา่วจะสมบรูณ์ก็ตอ่เมื�อ บริษัทสามารถเรียกเก็บเงินจํานวน
ดงักลา่วแล้วเทา่นั �น หากไมส่ามารถเรียกเก็บเงินได้ไมว่า่ด้วยเหตใุดผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิต้องเป็นผู้ รับผิดชอบ  
ให้ถือวา่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิแสดงเจตนายกเลกิ  และบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลกิการขอใช้สทิธิในครั �ง
นั �น  แตไ่มเ่ป็นการตดัสทิธิที�จะใช้สทิธิซื �อหุ้นสามญัในครั �งตอ่ไป  เว้นแตเ่ป็นการยกเลกิการใช้สทิธิในครั �งสดุท้าย
ให้ถือวา่หมดสทิธิที�จะซื �อหุ้นสามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธิดงักลา่วอีกตอ่ไป 
 (8) หากการใช้สทิธิซื �อหุ้นสามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธิต้องมีภาระภาษีเงินได้ อากรแสตมป์ 
หรือภาษีอื�นใด (หากม)ี ตามประมวลรัษฎากรหรือกฎหมายอื�นใด  ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที�ใช้สทิธิซื �อหุ้นสามญั
ดงักลา่วต้องเป็นผู้ รับภาระคา่ภาษีดงักลา่วทั �งสิ �น  รวมทั �งยินยอมให้หกัภาษี ณ ที�จ่ายตามที�กฎหมายกําหนด 
 
1.3 เงื�อนไขการปรับสิทธิใบสาํคัญแสดงสทิธิ 
 บริษัทจะดาํเนินการปรับราคาการใช้สทิธิ (Exercise price) และอตัราการใช้สทิธิ (Exercise ratio) 
ตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิเพื�อรักษาผลตอบแทนใดๆ ที�ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิจะได้รับไมใ่ห้ด้อยไปกวา่ 
เดิมในกรณีที�มเีหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี � 
 

ก. เมื�อบริษัทเปลี�ยนแปลงมลูคา่ที�ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัท  อนัเป็นผลมาจากการรวมหรือการ
แบง่แยกหุ้น  ซึ�งการเปลี�ยนราคาใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิจะมผีลบงัคบัทนัทีตั �งแตว่นัที�ได้มกีาร
จดทะเบียนเปลี�ยนแปลงมลูคา่ที�ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทกบักระทรวงพาณิชย์ 

ราคาใช้สทิธิจะเปลี�ยนแปลงตามสตูรคํานวณดงันี � 
  Price 1 = Price 0 x Par 1 
             Par 0 
 อตัราการใช้สทิธิจะเปลี�ยนแปลงตามสตูรการคาํนวณดงันี � 
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  Ratio 1 = Ratio 0 x Par 0 
              Par 1 
 โดยที�   Price 1 คือ ราคาใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลี�ยนแปลง 
  Price 0 คือ ราคาใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลี�ยนแปลง 
  Ratio 1 คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลี�ยนแปลง 
  Ratio 0 คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลี�ยนแปลง 
  Par 1 คือ มลูคา่ที�ตราไว้ของหุ้นสามญัหลงัการเปลี�ยนแปลง 
  Par 0 คือ มลูคา่ที�ตราไว้ของหุ้นสามญัก่อนการเปลี�ยนแปลง 

ข. เมื�อบริษัทเสนอขายหุ้นสามญัที�ออกใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชน และ/หรือ บคุคล
ในวงจํากดั โดยราคาสทุธิตอ่หุ้นสามญัที�ออกใหมต่ํ�ากวา่ร้อยละ 90 ของ ราคาตลาดของหุ้น
สามญัของบริษัท  ซึ�งการเปลี�ยนแปลงราคาใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตั �งแต่
วนัแรกที�ผู้ซื �อหุ้นสามญัจะไมไ่ด้รับสทิธิในการจองซื �อหุ้นสามญัที�ออกใหม ่ หรือวนัแรกที�ตลาด
หลกัทรัพย์ขึ �นเครื�องหมาย XR สาํหรับกรณีที�เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิ และ/หรือ วนัแรก
ของการเสนอขายหุ้นสามญัที�ออกใหมใ่ห้แก่ประชาชน และ/หรือ บคุคลในวงจํากดั    แล้วแตก่รณี 
“ราคาสทุธิตอ่หุ้นของหุ้นสามญัที�ออกใหม”่ คํานวณได้จากจํานวนเงินทั �งสิ �นที�บริษัทจะได้รับจาก
การเสนอขายหุ้นสามญัที�ออกใหม ่  หกัด้วยคา่ใช้จา่ยที�เกิดขึ �นจากการออกหุ้นสามญันั �น หารด้วย
จํานวนหุ้นสามญัที�ออกใหมท่ั �งหมด 
“ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” หมายถึงมลูคา่การซื �อขายหุ้นสามญัของบริษัท หารด้วย
จํานวนหุ้นสามญัของบริษัทที�มกีารซื �อขายทั �งหมดในตลาดหลกัทรัพย์ ในระหวา่ง 5 วนัทําการ 
(วนัที�หุ้นสามญัของบริษัทมีการซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์)   ติดตอ่กนัก่อนวนัที�ใช้ในการคํานวณ 
ในกรณีทีไมส่ามารถหา “ราคาตลาดหุ้นสามญัของบริษัท” ได้เนื�องจากไมม่ีการซื �อขายในชว่งเวลา
ดงักลา่ว  ให้ใช้มลูคา่ทางบญัชีตอ่หุ้น (Book Value per Share) ตามงบการเงินลา่สดุในการ
คํานวณแทน 
“วนัที�ใช้ในการคาํนวณ” หมายถงึ วนัแรกที�ผู้ซื �อหุ้นสามญัจะไมไ่ด้รับสทิธิในการจองซื �อหุ้นสามญั
ที�ออกใหม ่ หรือวนัแรกที�ตลาดหลกัทรัพย์ขึ �นเครื�องหมาย XR สาํหรับกรณี ที�เป็นการเสนอขาย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัที�ออกใหมใ่ห้แก่ประชาชน และ/
หรือ บคุคลในวงจํากดั แล้วแตก่รณี 
อนึ�งในกรณีที�มีการเสนอขายหุ้นสามญัที�ออกใหมพ่ร้อมกนัมากกวา่ 1 ราคาเสนอขาย ในเงื�อนไขที�
ต้องจองซื �อด้วยกนั ให้นําราคาเสนอขายทกุราคามาคํานวณราคาสทุธิตอ่หุ้นที�ออกใหม ่ แตใ่น
กรณีที�การเสนอขายดงักลา่วไมอ่ยูภ่ายใต้เงื�อนไขที�จะต้องจองซื �อด้วยกนั ให้นําเฉพาะจํานวนหุ้น
และราคาเสนอขายที�ตํ�ากวา่ร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” มาคาํนวณ
การเปลี�ยนแปลงเทา่นั �น 
 ราคาใช้สทิธิจะเปลี�ยนแปลงตามสตูรคํานวณดงันี � 
  Price 1 = Price 0 x [(A x MP) + BX] 
           [MP (A + B)] 
 อตัราการใช้สทิธิจะเปลี�ยนแปลงตามสตูรการคาํนวณดงันี � 
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  Ratio 1 = Ratio 0 x [MP (A + B)]  
           [(A x MP) + BX] 

 โดยที� Price 1 คือ ราคาใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลี�ยนแปลง 
  Price 0 คือ ราคาใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลี�ยนแปลง 
  Ratio 1 คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลี�ยนแปลง 
  Ratio 0 คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลี�ยนแปลง 

MP คือ ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทตามรายละเอียดที�กําหนด 
ในข้อ ข. 

A คือ จํานวนหุ้นสามญัที�ได้เรียกชําระเต็มมลูคา่แล้ว ณ วนัก่อนวนั 
ปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื�อการจองซื �อหุ้นสามญัที�ออกใหม ่
และ/หรือ วนัก่อนวนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัที�ออกใหม่
แก่ประชาชน และ/หรือ บคุคลในวงจํากดั แล้วแตก่รณี 

B คอื จํานวนหุ้นสามญัที�ออกใหมจ่ากการเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดมิ  
  และ/หรือ เสนอขายแก่ประชาชน และ/หรือ บคุคลในวงจํากดั 
BX คือ จํานวนเงินที�จะได้รับทั �งสิ �น หลงัหกัคา่ใช้จ่าย (ถ้าม)ี จากการ 

ออกหุ้นสามญัที�ออกใหม ่ ทั �งในกรณีการเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้น
เดิม และ/หรือ เสนอขายแก่ประชาชน และ/หรือ บคุคลใน
วงจํากดั 

ค. เมื�อบริษัทเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหมใ่ดๆ ให้แกผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชน และ/หรือ 
บคุคลในวงจํากดั โดยหลกัทรัพย์นั �นให้สทิธิแก่ผู้ ถือหลกัทรัพย์ในการใช้สทิธิแปลงสภาพ หรือ
เปลี�ยนเป็นหุ้นสามญัได้ หรือให้สทิธิในการซื �อหุ้นสามญัของบริษัท เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ
ใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื �อหุ้นสามญั โดยที�ราคาสทุธิตอ่หุ้นสามญัที�ออกใหมที่�ออกเพื�อรองรับ
สทิธิดงักลา่วตํ�ากวา่ร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” ซึ�งการเปลี�ยนแปลง
ราคาใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตั �งแตว่นัแรกที�ผู้ซื �อหุ้นสามญัจะไมไ่ด้รับสทิธิ
ในการจองซื �อหลกัทรัพย์ที�ออกใหมใ่ดๆ หรือวนัแรกที�ตลาดหลกัทรัพย์ขึ �นเครื�องหมาย XR สาํหรับ
กรณีที�เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และหรือ วนัแรกที�เสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหมใ่ดๆ 
ข้างต้นที�มีสทิธิแปลงสภาพ หรือเปลี�ยนเป็นหุ้นสามญัได้ หรือให้สทิธิในการซื �อหุ้นสามญัแก่
ประชาชน และ/หริอ บคุคลในวงจํากดั 
“ราคาสทุธิตอ่หุ้นของหุ้นสามญัที�ออกใหม”่ คํานวณได้จากจํานวนเงินทั �งสิ �นที�บริษัทจะได้รับจาก
การเสนอขายหลกัทรัพย์ที�ออกใหมใ่ดๆ ที�มีสทิธิแปลงสภาพ หรือเปลี�ยนเป็นหุ้นสามญัหกัด้วย
คา่ใช้จา่ยที�เกิดขึ �นจากการออกหลกัทรัพย์นั �นรวมกบัเงินที�จะได้รับจากการใช้สทิธิที�จะซื �อหุ้นนั �น
หารด้วย จํานวนหุ้นทั �งสิ �นที�ต้องออกเพื�อรองรับการใช้สทิธินั �น 
“วนัที�ใช้ในการคาํนวณ” หมายถึง วนัแรกที�ผู้ซื �อหุ้นสามญัจะไมไ่ด้รับสทิธิในการจองซื �อหลกัทรัพย์
ที�ออกใหมใ่ดๆ ที�ให้สทิธิแปลงสภาพ และ/หรือ เปลี�ยนเป็นหุ้นสามญัได้สาํหรับกรณีที�เป็นการ
เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหมใ่ดๆ ที�ให้สทิธิที�
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จะแปลงสภาพ และ/หรือ เปลี�ยนเป็นหุ้นสามญัได้ สาํหรับกรณีเสนอขายแก่ประชาชน และ/หรือ 
บคุคลในวงจํากดั 
 
 ราคาใช้สทิธิจะเปลี�ยนแปลงตามสตูรการคาํนวณดงันี � 
  Price 1 = Price 0 x [(A x MP) + BX] 
               [MP (A+B)] 
 อตัราการใช้สทิธิจะเปลี�ยนแปลงตามสตูรการคาํนวณดงันี � 
  Ratio 1 = Ratio 0 x [ MP (A+B)] 
        [(A x MP) + BX] 
 โดยที� Price 1 คือ ราคาใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลี�ยนแปลง 
  Price 0 คือ ราคาใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลี�ยนแปลง 
  Ratio 1 คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลี�ยนแปลง 
  Ratio 0 คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลี�ยนแปลง 

MP คือ ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทตามรายละเอียดที�กําหนด 
ในข้อ ข. 

A คือ จํานวนหุ้นสามญัที�ได้เรียกชําระเต็มมลูคา่แล้ว ณ วนัก่อนวนั 
ปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื�อการจองซื �อหลกัทรัพย์ที�ออกใหมที่�
มีสทิธิที�จะแปลงสภาพ หรือเปลี�ยนเป็นหุ้นสามญัได้หรือให้สทิธิ
ในการซื �อหุ้นสามญั และ/หรือ วนัก่อนวนัแรกของการเสนอขาย
หลกัทรัพย์ที�ออกใหมที่�มีสทิธิที�จะแปลงสภาพ หรือเปลี�ยนเป็น
หุ้นสามญัได้หรือให้สทิธิในการซื �อหุ้นสามญัแก่ประชาชน และ/
หรือ บคุคลในวงจํากดั แล้วแตก่รณี 

B คือ จํานวนหุ้นสามญัที�ออกใหมเ่พื�อรองรับการใช้สทิธิของ 
หลกัทรัพย์ ใดๆ ที�มีสทิธิที�จะแปลงสภาพหรือเปลี�ยนเป็นหุ้น 
สามญัได้หรือให้สทิธิในการซื �อหุ้นสามญัตามที�เสนอขายให้แก ่
ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายแก่ประชาชน และ/หรือ บคุคล
ในวงจํากดั 

BX คือ จํานวนเงินที�จะได้รับทั �งสิ �น หลงัหกัคา่ใช้จ่าย (ถ้าม)ี จากการ 
ออกหลกัทรัพย์ใดๆ ที�มีสทิธิที�จะแปลงสภาพ หรือเปลี�ยนเป็นหุ้น
สามญัได้ หรือให้สทิธิในการจองซื �อหุ้นสามญัสาํหรับการเสนอ
ขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดมิ และ/หรือ เสนอขายแก่ประชาชน และ/หรือ 
บคุคลในวงจํากดั รวมกบัเงินที�จะได้รับจากการใช้สทิธิซื �อหุ้น
สามญั 

ง. เมื�อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั �งหมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นสามญัให้แกผู่้ ถือหุ้นสามญัของบริษัท ซึ�งการ
เปลี�ยนแปลงราคาใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิจะมีผลบงัคบัทนัที ตั �งแตว่นัแรกที�ผู้ซื �อหุ้นสามญัจะ
ไมม่ีสทิธิรับหุ้นปันผล หรือวนัแรกที�ตลาดหลกัทรัพย์ขึ �นเครื�องหมาย XD 
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ราคาใช้สทิธิจะเปลี�ยนแปลงตามสตูรการคาํนวณดงันี � 
 Price1 = Price 0 x [A]  
       [A+B] 
อตัราการใช้สทิธิจะเปลี�ยนแปลงตามสตูรการคาํนวณดงันี � 
 Ratio 1 = Ratio 0 x [A + B] 
              [A] 
โดยที� Price 1 คือ ราคาใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลี�ยนแปลง 

  Price 0 คือ ราคาใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลี�ยนแปลง 
  Ratio 1 คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลี�ยนแปลง 
  Ratio 0 คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลี�ยนแปลง 

 A คือ จํานวนหุ้นสามญัที�ได้เรียกชําระเต็มมลูคา่แล้ว ณ วนัก่อนวนัปิด 
   สมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื�อสทิธิในการับหุ้นปันผล 
 B คือ จํานวนหุ้นสามญัที�ออกใหมใ่นรูปแบบของหุ้นปันผล 

   จ.   เมื�อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกวา่อตัราร้อยละ 90 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ของ
บริษัท ตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิ การเปลี�ยนแปลงราคาใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิจะมี
ผลบงัคบัทนัที ตั �งแตว่นัแรกที�ผู้ซื �อหุ้นสามญัจะไมม่ีสทิธิรับเงินปันผล หรือวนัแรกที�ตลาด
หลกัทรัพย์ขึ �นเครื�องหมาย XD 

 ทั �งนี �อตัราร้อยละของเงินปันผลที�จ่ายให้แกผู่้ ถือหุ้น คํานวณโดยนําเงินปันผลที�จา่ยออกจริงจากผล
ประกอบการในแตล่ะรอบระยะเวลาบญัชี  หารด้วยกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ของผลการ
ดําเนินงานของรอบระยะบญัชีเดยีวกนั โดยที�เงินปันผลที�จ่ายออกจริงดงักลา่วให้รวมถึงเงินปันผล
ที�จ่ายระหวา่งกาลในแตล่ะรอบบญัชีดงักลา่วด้วย 

    ราคาใช้สทิธิจะเปลี�ยนแปลงตามสตูรการคาํนวณดงันี � 
   Price 1 = Price 0 x [MP –(D-R)] 
      MP 
  อตัราการใช้สทิธิจะเปลี�ยนแปลงตามสตูรการคาํนวณดงันี � 
   Ratio 1 = Ratio 0 x MP 
     [MP- (D-R)] 

โดยที� Price 1 คือ ราคาใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลี�ยนแปลง 
  Price 0 คือ ราคาใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลี�ยนแปลง 
  Ratio 1 คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลี�ยนแปลง 
  Ratio 0 คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลี�ยนแปลง 
  MP คือ ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทตามรายละเอียดที�กําหนด 
    ในข้อ ข. 
  D คือ เงินปันผลตอ่หุ้นที�จ่ายจริงแก่ผ็ถือหุ้น 
  R คือ เงินปันผลตอ่หุ้นที�จ่ายหากนํากําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ใน 
    อตัราร้อยละ 90 มาคํานวณจากจํานวนหุ้นทั �งหมดที�มีสทิธิได้รับ 
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    เงินปันผล 
ฉ.   ในกรณีที�มีเหตกุารณ์ใดๆ อนัทําให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อนัพึงได้ 
 โดยที�เหตุการณ์นั �นๆ ไม่ได้กําหนดอยู่ในข้อ ก.-ข้อ จ.  ให้บริษัทพิจารณาเพื�อกําหนดการ
 เปลี�ยนแปลงราคาใช้สทิธิ สทิธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิใหม่อย่างเป็นธรรมโดยไม่ทําให้สิทธิ
 ของผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิด้อยไปกวา่เดิม  ทั �งนี �ให้ถือวา่ผลการพิจารณานั �นเป็นที�สดุ 
ช.      การคํานวณเปลี�ยนแปลงราคาใช้สทิธิและอตัราการมช้สทิธิตามข้อ ก. – ข้อ ฉ. เป็นอิสระตอ่กนั
 และจะคํานวณการเปลี�ยนแปลงตามลาํดบัเหตกุารณ์ที�เกิดขึ �นก่อนหลงัของการเปรียบเทียบกบั 
 ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท สาํหรับกรณีที�เหตกุารณ์ตา่งๆ เกิดขึ �นพร้อมกนัให้คาํนวณ
 การเปลี�ยนแปลงเรียงลาํดบัดงัตอ่ไปนี � คือ ข้อ ก.-›ข้อ.จ.-›ข้อ ง.-›ข้อ ข.-›ข้อ ค.-›ข้อ.ฉ. โดยใน
 แตล่าํดบัครั �งที�คาํนวณการเปลี�ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สทิธิเป็นทศนิยม 2 
 ตําแหนง่  และอตัราการใช้สทิธิเป็นทศนิยม 4 ตําแหนง่ 
   ฌ. การเปลี�ยนแปลงราคาใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิตามเงื�อนไขที�กําหนดข้างต้น  บริษัทจะ
 ดําเนินการแจ้งผลการเปลี�ยนแปลง  โดยบอกถงึรายละเอียดวิธีการคาํนวณและเหตผุลที�ต้องมี
 การเปลี�ยนแปลงดงักลา่วไปยงั ตลาดหลกัทรัพย์และสาํนกังาน ก.ล.ต. เพื�อแจ้งราคาใช้สทิธิ
 และอตัราการใช้สทิธิที�กําหนดขึ �นมาใหม ่  รวมทั �งวนัที�ราคาใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิใหมม่ี
 ผลใช้บงัคบัภายใน 15 วนั นบัจากวนัที�มีการแก้ไขราคาใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิ 
 

1.4        การชดใช้ค่าเสียหาย กรณีที�บริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นเพื�อรองรับการใช้สทิธิ 
  บริษัทจะชดเชยคา่เสยีหายให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิตามรายละเอียดดงันี � 

1. บริษัทจะชดใช้คา่เสยีหายให้เฉพาะผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ
ที�มาแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิในวนักําหนดการใช้สทิธิแตล่ะครั �ง  ซึ�งบริษัทไมส่ามารถจดัให้หุ้นสามญัเพื�อ
รองรับการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิได้อยา่งเพียงพอ 

2.  การชดใช้คา่เสยีหายตามข้อ 1. บริษัทจะชําระเป็นเช็คระบชืุ�อขีดคร่อมเฉพาะสั�งจา่ย  โดยให้        
ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิมารับด้วยตนเองตามสถานที�ติดตอ่ในการใช้สทิธิในข้อ 1.2.4 ภายใน 14 วนัทําการนบั
จากวนัที�ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิมาแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ 

3. การคาํนวณคา่เสยีหายที�บริษัทจะชดใช้ให้ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิตาม 1. มีสตูรการคาํนวณ
ดงันี � 

  คา่เสยีหายตอ่ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย เทา่กบั B x [MP – EP] 
  โดยที� B คือ จํานวนหุ้นสามญัที�ไมส่ามารถจดัให้มีและ/หรือเพิ�มขึ �น 
     ได้ ตามอตัราการใช้สทิธิที�เปลี�ยนแปลงเพิ�มขึ �นตอ่ 1 หนว่ย 
   MP คือ ราคาปิดของหุ้นสามญัของบริษัทในวนักําหนดการใช้สทิธิในแต ่
     ละครั �งซึ�งผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิมาแจ้งความจํานงการใช้สทิธิ 
   EP คือ ราคาการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ หรือราคาการใช้สทิธิ 
      ตามเงื�อนไขการปรับสทิธิหากมกีารปรับราคาการใช้สทิธิ และ/ 
     หรือ อตัราการใช้สทิธิ 
4. การชดใช้คา่เสยีหายตามข้อนี �ให้ถือเป็นสิ �นสดุ 
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1.5 สถานะของใบสาํคัญแสดงสทิธิที�อย่ระหว่างวนัที�ผ้ถอืใบสาํคัญแสดงสทิธิแสดงความจาํนงใชู้ ู  
             สิทธิ 
              สถานะของใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ ที�อยูร่ะหวา่งวนัที�ผู้ ถือใบสาํคญัแสดง
สทิธิแสดงความจํานงใช้สทิธิ  และวนัก่อนวนัที�กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ�มทนุชําระแล้ว อนั
เนื�องมาจากการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิจะมีสถานภาพและสทิธิ เช่นเดยีวกบัใบสาํคญัแสดงสทิธิที�ยงั
ไมไ่ด้แจ้งความจํานงใช้สทิธิ  และสถานภาพจะสิ �นสดุลง ในวนัที�กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ�มทนุชําระ
แล้วจากการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิข้างต้นแล้ว  ในกรณีที�มีการปรับราคาการใช้สทิธิ และ/หรือ อตัราการ
ใช้สทิธิในช่วงที�บริษัทยงัไมไ่ด้นําหุ้นสามญัที�เกิดจากการใช้สทิธิ ตามใบสาํคญัแสดงสทิธิเข้าจดทะเบียนกบั
กระทรวงพาณิชย์  ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที�ได้ทําการใช้สทิธิแล้วจะได้รับการปรับสทิธิย้อนหลงั  โดยบริษัทจะ
ดําเนินการออกหุ้นสามญัใหมเ่พิ�มเติมให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิโดยเร็วที�สดุ ตามจํานวนที�ผู้ ถือใบสาํคญั
แสดงสทิธิสมควรจะได้รับ หากราคาที�ได้ปรับใหมน่ั �นมีผลบงัคบัใช้  ทั �งนี �หุ้นสามญัสว่นที�เพิ�มใหมอ่าจได้รับช้า
กวา่หุ้นสามญัที�ได้รับก่อนหน้านี �แล้ว แตไ่มเ่กิน 15 วนันบัจากวนัที�มีการปรับสทิธิ 
 
1.6  สถานะของหุ้นสามัญใหม่ที�เกิดจากการใช้สทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิ 
                บริษัทจะยื�นขอจดทะเบียนเปลี�ยนแปลงทนุชําระแล้วของบริษัทตอ่กระทรวงพาณิชย์ ตามจํานวนหุ้น
สามญัที�ออกใหมส่าํหรับการใช้สทิธิในแตล่ะครั �งภายใน 14 วนันบัตั �งแตว่นักําหนดการใช้สทิธิที�บริษัทได้รับชําระ
คา่หุ้นตามจํานวนที�มีการใช้สทิธิในแตล่ะครั �ง  บริษัทจะดาํเนินการจดทะเบียนผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที�ได้ใช้
สทิธินั �นเข้าเป็นผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นตามจํานวนหุ้นสามญัที�เกิดจากการใช้สทิธิใน
ครั �งนั �น 
           หุ้นสามญัใหมที่�ออกเนื�องจากการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ จะมี
สทิธิและสถานะเทา่เทียม กบัหุ้นสามญัของบริษัทที�ได้ออกไปก่อนหน้าแล้วทกุประการ  นบัตั �งแตว่นัที�มีการจด
แจ้งชื�อของผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ  หรือผู้ รับสทิธิแทนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท และจดทะเบียนเพิ�มทนุชําระแล้ว
เนื�องจากการออกหุ้นสามญัใหมจ่ากการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิกบักระทรวงพาณิชย์ 
 
1.7 ตลาดรองของใบสาํคัญแสดงสิทธิที�เสนอขาย  
            บริษัทจะดาํเนินการนําใบสาํคญัแสดงสทิธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
 
1.8 ตลาดรองของหุ้นสามัญที�เกดิจากการใช้สทิธิของใบสาํคัญแสดงสทิธิ 
           บริษัทจะดําเนินการนําหุ้นเพิ�มทนุที�เกิดจากการใช้สทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลกั 
ทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
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1.9          มติที�ประชุมผ้ถอืหุ้นเพื�ออนุมัตกิารออกหุ้นเพื�อรองรับการใช้สทิธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิู  
 ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั �งที� 1/2554 ซึ�งได้ประชมุเมื�อวนัที� 25 กมุภาพนัธ์ 2554,ที�ประชมุ
คณะกรรมการบริษัทครั �งที� 3/2554 ประชมุเมื�อวนัที� 13 พฤษภาคม 2554  และที�ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี  
2554  เมื�อวนัที�  23  มิถนุายน  2554  
 1.9.1  มีมติให้เปลี�ยนแปลงจํานวนหุ้นและมลูคา่ที�ตราไว้ของหุ้นของบริษัท จากเดมิ หุ้นละ 0.10 บาท 
เป็นมลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และจํานวนหุ้นจดทะเบียนจากเดิม 4,244,243,860 หุ้นเป็น 424,424,386 
หุ้น 
 1.9.2 มีมติให้ลดทนุจดทะเบียน จาก 424,424,386 บาท เป็น 424,424,384 บาท โดยยกเลกิหุ้นสามญั
ที�ยงัมิได้จดัจําหนา่ยจํานวน  2 หุ้นมลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 
 1.9.3 มีมตใิห้ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุเพื�อขายให้แกผู่้ ถือหุ้นเดิมจํานวน 1,212,206,400 
หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในอตัราสว่น 1 หุ้นเดมิ ตอ่ 4 หุ้นสามญัใหม ่ 
 1.9.4 มีมตใิห้ออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื �อหุ้นสามญัของบริษัท รุ่นที� 3 (SLC-W3) 
จํานวนไมเ่กิน 484,882,560 หนว่ยเพื�อจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิที�ใช้สทิธิจองซื �อหุ้นเพิ�มทนุ ในอตัราสว่น 5 หุ้น
สามญัเพิ�มทนุได้รับ 2 หนว่ยใบสาํคญัแสดงสทิธิ (เศษของใบสาํคญัแสดงสทิธิที�ไมเ่ต็มจํานวน 1 หนว่ยจากการ
คํานวณให้ปัดเศษทิ �ง) 
 1.9.5  มีมตใิห้ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุให้แก่บคุคลในวงจํากดั และ/หรือ ผู้ลงทนุสถาบนั 
และ/หรือ ผู้ลงทนุที�มีลกัษณะเฉพาะ (Private Placement) จํานวน 700,000,000 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1.00 
บาท โดยกําหนดราคาเสนอขายไว้ไมต่ํ�ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด (หรือสว่นลดไมเ่กินกวา่ร้อยละ 10 ของ
ราคาตลาด) ซึ�งคํานวณโดยอ้างอิงกบัราคาปิดถวัเฉลี�ยถว่งนํ �าหนกัของหุ้นของบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์รวม 14 
วนัทําการก่อนวนัที�เสนอขาย โดยจะเป็นการเสนอขายครั �งเดียว หรือหลายครั �งก็ได้ ขึ �นกบัความเหมาะสมของ
สภาวะตลาดเงิน ตลาดทนุ เพื�อให้บริษัทได้รับประโยชน์สงูสดุ 
 1.9.6 มมีตใิห้เพิ�มทนุจดทะเบียนจาก 424,424,384 บาท เป็น 2,912,369,800 บาท โดยออกหุ้น
สามญั จํานวน  2,487,945,416 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ  1.00 บาท โดยจดัสรรดงันี � 
 (ก) จดัสรรหุ้นสามญัจํานวน 1,212,206,400 หุ้น เพื�อรองรับการใช้สทิธิจองหุ้นเพิ�มทนุที�เสนอขายให้แก่
ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น 

(ข) จดัสรรหุ้นสามญัจํานวน  484,882,560 หุ้น เพื�อรองรับการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื �อ
หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นที� 3 (SLC-W3) 
 (ค) จดัสรรหุ้นสามญัจํานวน 45,485,174 เพื�อรองรับการปรับสทิธิการใช้สทิธิแปลงสภาพตาม
ใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื �อหุ้นสามญัของบริษัท รุ่นที� 1 (SLC-W1) ซึ�งต้องปรับสทิธิเนื�องจากมีการออก
หลกัทรัพย์และหลกัทรัพย์แปลงสภาพใหม ่
 (ง)  จดัสรรหุ้นสามญัจํานวน 45,371,282 หุ้น เพื�อรองรับการปรับสทิธิการใช้สทิธิแปลงสภาพตาม
ใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื �อหุ้นสามญัของบริษัท รุ่นที�  2  (SLC-W2)  ซึ�งต้องปรับสทิธิเนื�องจากมกีารออก
หลกัทรัพย์และหลกัทรัพย์แปลงสภาพใหม ่
 (จ)    จดัสรรหุ้นสามญัจํานวน 700,000,000 หุ้น เพื�อรองรับการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั และ/
หรือ ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทนุที�มีลกัษณะเฉพาะ (Private Placement) 
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1.10         จาํนวนหุ้นที�รองรับเมื�อรวมกับจาํนวนหุ้นที�จดัสรรไว้ครั/งอื�น 
 บริษัทมีหุ้นรองรับการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื �อหุ้นสามญัภายในครั �งนี � ดงันี � 

หุ้นสามญัจํานวน  484,882,560 หุ้น สาํหรับรองรับการใช้สทิธิแปลงสภาพตามใบสาํคญัแสดงสทิธิที�
จะซื �อหุ้นสามญัของบริษัท รุ่นที� 3 (SLC-W3) 

หุ้นสามญัจํานวน  45,371,282  หุ้น สาํหรับรองรับการปรับสทิธิการใช้สทิธิแปลงสภาพตามใบสาํคญั
แสดงสทิธิที�จะซื �อหุ้นสามญัของบริษัท รุ่นที� 2 (SLC-W2)  

หุ้นสามญัจํานวน 45,485,174  หุ้น สาํหรับรองรับการปรับสทิธิการใช้สทิธิแปลงสภาพตามใบสาํคญั
แสดงสทิธิที�จะซื �อหุ้นสามญัของบริษัท รุ่นที� 1 (SLC-W1) 

 รวมเป็นหุ้นสามญัที�ออกเพื�อรองรับการใช้สทิธิแปลงสภาพจํานวน  575,739,016  หุ้น หรือคิดเป็นร้อย
ละ 38.00 เมื�อเทียบกบั จํานวนหุ้นที�ออกและเรียกชําระแล้วทั �งหมดจํานวน 1,515,258,000 หุ้น ณ วนัที�      13  
กนัยายน  2554  
 บริษัทมีหุ้นรองรับการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื �อหุ้นสามญัของบริษัท รุ่นที� 1 (SLC-W1) ที�
ออกและจดัสรรไว้ก่อนหน้านี �จํานวน 60,762,466 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 4.01    เมื�อเทียบกบัจํานวนหุ้นที�ออก
และเรียกชําระแล้วทั �งหมดจํานวน  1,515,258,000 หุ้น ณ 13  กนัยายน   2554 
 บริษัทมีหุ้นรองรับการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื �อหุ้นสามญัของบริษัท รุ่นที� 2 (SLC-W2) ที�
ออกและจดัสรรไว้ก่อนหน้านี �จํานวน  60,610,318  หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 4.00     เมื�อเทียบกบัจํานวนหุ้นที�
ออกและเรียกชําระแล้วทั �งหมดจํานวน 1,515,258,000   หุ้น ณ  13  กนัยายน  2554 
 
2.   ข้อจาํกดัในการโอนใบสาํคัญแสดงสทิธิ  
1. การโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิ 
         บริษัทไมม่ีข้อจํากดัในการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิที�เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท เว้นแต่
การโอนเกิดขึ �นในช่วงปิดสมดุทะเบียนใบสาํคญัแสดงสทิธิเพื�อพกัการโอนสทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ 21 วนั 
ก่อนวนัใช้สทิธิครั �งสดุท้าย และตลาดหลกัทรัพย์จะทําการขึ �นเครื�องหมาย SP (ห้ามการซื �อขาย) ลว่งหน้า 3 วนั
ทําการก่อนวนัปิดสมดุทะเบียน (ในกรณีที�วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนสทิธิใบสาํคญัแสดงสทิธิตรงกบัวนัหยดุ
ทําการของตลาดหลกัทรัพย์ให้เลื�อนวนัปิดสมดุทะเบียนเป็นวนัทําการก่อนหน้า)  
2. บคุคลที�มิใช่สญัชาติไทย 
   2.1 บริษัทจะไมอ่อกหุ้นสามญัให้แก่ผู้ใช้สทิธิที�มิใช่สญัชาติไทย ซึ�งได้ดําเนินการใช้สทิธิตาม
วธีิการใช้สทิธิจนทําให้      สดัสว่นการถือหุ้นของคนที�มิใช่สญัชาติไทยมีจํานวนเกินกวา่ร้อยละ 49 ตามที�ระบใุน
ข้อบงัคบัของบริษัท หรือ      ตามสดัสว่นที�อาจมีการแก้ไขในข้อบงัคบัของบริษัทในอนาคต 
   2.2  ในกรณีที�ใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิที�มีการใช้สทิธิ ณ วนัใช้สทิธิมี
จํานวนมากกวา่ จํานวนหุ้นสามญัที�อนญุาตให้ซื �อได้โดยไมข่ดัตอ่ข้อจํากดัการโอนหุ้น เรื�องสดัสว่นการถือครอง
หลกัทรัพย์ของผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที�มใิช่สญัชาติไทย บริษัทจะดาํเนินการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ
หรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที�มิใช่สญัชาติไทย ตามลาํดบัการแจ้งความจํานง
ในการใช้สทิธิที�ครบถ้วนสมบรูณ์  อาจมผีลทําให้ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิที�มิใช่
สญัชาติไทยที�ได้ดาํเนินการใช้สทิธิตามวิธีการใช้สทิธิ ไมส่ามารถใช้สทิธิได้ตามจํานวนที�ระบใุนใบแจ้งความ
จํานงการใช้สทิธิซื �อหุ้นสามญั ไมว่า่ทั �งหมดหรือบางสว่น บริษัทจะดําเนินการคืนใบสาํคญัแสดงสทิธิ หรือใบแทน
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ใบสาํคญัแสดงสทิธิ   และเงินที�เหลอืตามราคาใช้สทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิในสว่นที�ไม ่     สามารถใช้สทิธิได้
โดยไมม่ีดอกเบี �ยให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิที�มิใช ่      สญัชาติไทยดงักลา่ว
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วนั นบัจากวนัใช้สทิธิในครั �งนั �นๆ 
 ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที�มใิช่สญัชาติไทยจะไมไ่ด้รับการชดเชยไมว่า่รูปแบบใดจากบริษัท ในกรณีที�
ไมส่ามารถดําเนินการใช้สทิธิได้ โดยมีสาเหตมุาจากข้อจํากดัเรื�องสดัสว่นการถือครองหลกัทรัพย์ของผู้ ถือ
ใบสาํคญัแสดงสทิธิที�มใิช่สญัชาติไทย 
  ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิที�มิใช่สญัชาติไทยที� ไมส่ามารถใช้สทิธิซื �อ
หุ้นสามญัอนัเนื�องมาจากข้อจํากดัการโอนตามที�กลา่ว  ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิดงักลา่วจะยงัคงสามารถ      ที�
จะดําเนินการใช้สทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิในสว่นที�ยงัไมส่ามารถใช้สทิธิได้ โดยให้ดาํเนินการใช้สทิธิตาม      
วิธีการใช้สทิธิในระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิในครั �งตอ่ๆ ไป จนถึงวนัใช้สทิธิครั �งสดุท้าย ตราบ      
เทา่ที�การดําเนินการดงักลา่วไมม่ผีลทําให้ขดัตอ่ข้อจํากดัการโอนหุ้นของบริษัท ทั �งนี � ในกรณี ณ วนัใช้สทิธิครั �ง      
สดุท้าย หากผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิที�มิใช่สญัชาติไทยยงัไมส่ามารถใช้สทิธิได้      
เนื�องจากอตัราสว่นการถือหุ้นของคนที�มใิช่สญัชาติไทยในขณะนั �นเกินกวา่จํานวนที�ระบไุว้ในข้อจํากดัการโอนหุ้น      
สามญั ให้ถือวา่ใบสาํคญัแสดงสทิธิดงักลา่วหมดอายลุง โดยผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที�มใิช่สญัชาติไทยดงักลา่ว 
ไมม่ีสทิธิเรียกร้องคา่เสยีหายใดๆ ตอ่บริษัท และบริษัทจะไมด่าํเนินการชดใช้คา่เสยีหายที�เกิดขึ �นทั �งสิ �น 
 
3.        วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์ 
3.1       การส่งมอบใบสาํคัญแสดงสทิธิ 
             1. บริษัทจะดําเนินการสง่มอบใบสาํคญัแสดงสทิธิให้กบัผู้ ที�ได้รับการจดัสรรโดยการนําเข้าบญัชีของ
ผู้ดแูลหลกัทรัพย์ หรือบริษัทหลกัทรัพย์ซึ�งผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิมีบญัชีซื �อขายหลกัทรัพย์อยู ่  ซึ�งนายทะเบียน
ใบสาํคญัแสดงสทิธิของบริษัท คอื บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั จะออกใบสาํคญัแสดง
สทิธิในชื�อของ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพื�อผู้ฝาก” และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะ
บนัทกึยอดบญัชีจํานวนใบสาํคญัแสดงสทิธิที�ผู้ดแูลหลกัทรัพย์ หรือ บริษัทหลกัทรัพย์  ทั �งนี �ผู้ดแูลหลกัทรัพย์ หรือ 
บริษัทหลกัทรัพย์ก็จะบนัทกึยอดบญัชีจํานวนใบสาํคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ ภายใน 15 วนั
นบัจากวนัที�ได้รับการจดัสรร   
 2.    ในกรณีที�ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิต้องการใช้บริการของบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์  (ประเทศ
ไทย) จํากดั กลา่วคือ ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิอาจฝากใบสาํคญัแสดงสทิธิไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ 
สมาชิกเลขที� 600 กรณีนี �บริษัทจะดําเนินการนําใบสาํคญัแสดงสทิธิที�ได้รับการจดัสรรฝากไว้ที� “บริษัท ศนูย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั”  และบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั จะบนัทกึยอด
บญัชีจํานวนใบสาํคญัแสดงสทิธิที�ฝากอยูแ่ละออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิภายใน 15 วนั
ทําการนบัจากวนัที�ได้รับการจดัสรร 
 3.    ในกรณีที�ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงจะขอรับใบสาํคญัแสดงสทิธิ โดยให้ออกเป็นใบสาํคญัแสดงสทิธิใน
ชื�อผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะสง่มอบใบสาํคญัแสดงสทิธิตามจํานวนที�ผู้ ถือใบสาํคญั
แสดงสทิธิได้สทิธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื�อและที�อยูที่�ปรากฎในสมดุทะเบียนภายใน 15 วนัทําการนบั
จากวนัที�ได้รับการจดัสรร 
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3.2 การส่งมอบหุ้นสามัญที�เกิดจากการใช้สทิธิของใบสาํคัญแสดงสทิธิ 
 ในการใช้สทิธิซื �อหุ้นสามญัของบริษัทตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ  ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที�ใช้สทิธิซื �อหุ้น
สามญั  สามารถเลอืกให้บริษัทดาํเนินการดงัตอ่ไปนี � 

1. ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงประสงค์จะขอรับเป็นใบหุ้น  โดยให้ออกใบหุ้นในชื�อผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ 
ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะสง่มอบใบหุ้นตามจํานวนที�ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิได้มาใช้สทิธิ ทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื�อและที�อยูที่�ปรากฏในแบบแสดงความจํานงในการใช้สทิธิภายใน 15 
วนัทําการนบัจากวนักําหนดการใช้สทิธิในแตล่ะครั �ง ทั �งนี �ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิจะไมส่ามารถ
ขายหุ้นที�ได้รับจากการใช้สทิธิในตลาดหลกัทรัพย์ได้จนกวา่จะได้รับใบหุ้น 

2. ในกรณีที�ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิประสงค์จะใช้บริการของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ กลา่วคือ ผู้ ถือ
ใบสาํคญัแสดงสทิธิ ประสงค์ที�จะฝากหุ้นที�ได้รับจากการใช้สทิธิไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ที� 
ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิมีบญัชีซื �อขายหลกัทรัพย์อยู ่  ในกรณีนี �   บริษัทจะดาํเนินการนําหุ้นตาม
จํานวนที�ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิมาใช้สทิธิฝากไว้กบั “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จํากดัเพื�อผู้ฝาก” และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ จะบนัทกึยอดบญัชีจํานวนหุ้นที�บริษัท
หลกัทรัพย์นั �นฝากหุ้นอยู ่ ในขณะเดียวกนั บริษัทหลกัทรัพย์นั �นจะบนัทกึยอดบญัชีจํานวนหุ้นที�ผู้
ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิฝากไว้  และออกหลกัฐานการฝากให้แกผู่้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิภายใน 7 
วนัทําการนบัจากวนักําหนดการใช้สทิธิ ซึ�งผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิจะสามารถขายหุ้นสามญัที�ได้
จากการใช้สทิธิในตลาดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีที�ตลาดหลกัทรัพย์รับหุ้นสามญัดงักลา่วเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เพิ�มเติม 

 3.    ในกรณีที�ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที�ได้รับการจดัสรรหุ้นไมป่ระสงค์จะขอรับใบหุ้น แตป่ระสงค์จะใช้ 
        บริการของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์    โดยผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิประสงค์ที�จะฝากหุ้นสามญัไว้ใน  
        บญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที� 600 ในกรณีนี � บริษัทจะดาํเนินการนําหุ้นสามญัที�    
        เกิดจากการใช้สทิธิฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์      และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทกึยอด    
        บญัชีจํานวนหุ้นสามญั ตามจํานวนที�ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิได้รับการจดัสรรไว้ในบญัชีผู้ออก   
        หลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที� 600 และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที�ได้รับการ 
        จดัสรรหุ้นภายใน 7 วนัทําการ นบัจากวนัครบกําหนดการใช้สทิธิในแตล่ะครั �ง เมื�อผู้ ที�ได้รับการ 
        จดัสรรหุ้นต้องการขายหุ้น ผู้ ที�ได้รับการจดัสรรหุ้นต้องถอนหุ้นออกจากบญัชี 600 ดงักลา่ว โดย 
        ต้องติดตอ่ผา่น   บริษัทหลกัทรัพย์ทั�วไป ซึ�งอาจจะมีคา่ธรรมเนียมในการดาํเนินตามที�ศนูย์รับฝาก 
        หลกัทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลกัทรัพย์นั �น ๆ กําหนด ดงันั �น ในกรณีนี � ผู้ ที�ได้รับการจดัสรรหุ้นจะ 
        สามารถขายหุ้นที�ได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีที�ตลาดหลกัทรัพย์อนญุาตให้หุ้นของ 
        บริษัททําการซื �อขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ และผู้ ที�ได้รับการจดัสรรหุ้นได้ดําเนินการถอนหุ้นออก 
        จากบญัชี 600 ดงักลา่วแล้ว 
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4. การแก้ไขหรือเพิ�มเติมข้อกาํหนดสทิธิและเงื�อนไขของใบสาํคัญแสดงสทิธิ 
4.1 การแก้ไขในส่วนที�มิใช่สาระสาํคัญหรือที�ต้องดาํเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
 การแก้ไขเพิ�มเติมข้อกําหนดสทิธิในเรื�องที�กระทบตอ่สทิธิที�มใิช่สาระสาํคญัของผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ 
เช่น การแก้ไขขั �นตอนการใช้สทิธิ หรือเรื�องที�เห็นได้วา่จะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิโดยชดัแจ้ง 
หรือในสว่นซึ�งไมทํ่าให้สทิธิของผู้ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิด้อยลง หรือเพื�อให้เป็นไปตามบทบญัญตัหิรือหลกัเกณฑ์ 
ที�กําหนดในกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายอื�นใดที�เกี�ยวข้องกฎระเบียบ ข้อบงัคบั 
หรือคําสั�งที�มีผลบงัคบัทั �วไป หรือประกาศ หรือข้อบงัคบัของสาํนกังาน กลต.ที�เกี�ยวข้อง  ให้บริษัทกระทําการได้
โดยไมต้่องได้ความยนิยอมที�ประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ ภายหลงัจากที�ได้แจ้งให้สาํนกังาน กลต. รับทราบ
แล้ว 
 ทั �งนี � การแก้ไขเปลี�ยนแปลงข้อกําหนดสทิธิจะต้องไมเ่ป็นการขยายอายใุบสาํคญัแสดงสทิธิ การเปลี�ยน 
แปลงอตัราการใช้สทิธิและราคาในการใช้สทิธิ  ยกเว้นเป็นการเปลี�ยนแปลงตามเงื�อนไขการปรับสทิธิ  และต้องไม่
ขดักบักฎหมายและเป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง 
 
4.2 การแก้ไขเปลี�ยนแปลงในกรณีอื�นๆ 
 การแก้ไขเพิ�มเติมข้อกําหนดสทิธินอกจากกรณีข้อ 4.1 ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทและต้องได้รับ
มตทีิ�ประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ 
 
4.3 การแจ้งการแก้ไขเปลี�ยนแปลง 
 ในกรณีที�มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลงข้อกําหนดสทิธิ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิและ
สาํนกังาน กลต. ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัที�มีการเปลี�ยนแปลงข้อกําหนดสทิธิ และบริษัทจะสง่ข้อกําหนด
สทิธิที�เปลี�ยนแปลงให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์ ภายในวนัทําการถดัไป 
 
4.4 กระบวนการในการแก้ไขข้อกาํหนดสทิธิ 
 บริษัทจะจดัให้มีการประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิเพื�อขอมติแก้ไขเปลี�ยนแปลงข้อกําหนดสทิธิกอ่น
ดําเนินการแก้ไขข้อกําหนดสทิธิ  โดยมีขั �นตอนดงันี � 
 การเรียกประชมุผู้ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ 
 บริษัทต้องเรียกประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิเพื�อขอมตใินการดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหนึ�งโดยเร็ว
 ภายใน 30 วนันบัแตเ่กิดเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี � 

- หากมกีารเสนอขอแก้ไขเปลี�ยนแปลงข้อกําหนดสทิธิในสาระสาํคญัไมว่า่โดยบริษัท หรือ ผู้ ถือ
ใบสาํคญัแสดงสทิธิตามที�กําหนดในข้อ 4 

- หากมเีหตกุารณ์สาํคญัที�อาจกระทบตอ่สว่นได้สว่นเสยี ของผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิอยา่งมี
นยัสาํคญั  หรือมีความสามารถของบริษัทในการปฏิบตัิหน้าที�ตามข้อกําหนดสทิธิ 

ในกรณีที�บริษัทไมด่าํเนินการเรียกประชมุภายในระยะเวลา 30 วนันบัจากวนัที�เกิดเหตกุารณ์ดงักลา่ว
ข้าวต้น  ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที�ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที�ยงัมิได้ใช้สทิธิ หรือใช้สทิธิไปแล้วบางสว่น
รวมกนัแล้วไมน้่อยกวา่หนึ�งในสามของจํานวนหนว่ยทั �งหมดของใบสาํคญัแสดงสทิธิที�ยงัมิได้ใช้สทิธิ
หรือใช้สทิธิไปแล้วบางสว่นในขณะนั �น อาจร่วมกนัเข้าชื�อทําหนงัสอืขอให้บริษัทดําเนินการเรียกประชมุ
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ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิได้  โดยระบเุหตผุลในการขอเรียกประชมุให้ชดัเจนในหนงัสอืดงักลา่ว และ
บริษัทจะต้องจดัประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิภายในระยะเวลา 30 วนันบัจากวนัที�ได้รับการร้องขอ
จากผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ  หากบริษัทไมจ่ดัประชมุภายในระยะเวลา 30 วนันบัแตว่นัแรกที�ได้รับการ
ร้องขอ ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิสามารถเรียกประชมุได้เอง 
ในการเรียกประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิไมว่า่จะเป็น การเรียกประชมุเนื�องจากผู้ ถือใบสาํคญัแสดง
สทิธิที�ยงัมิได้ใช้สทิธิร้องขอ  หรือคณะกรรมการมีมติให้เรียกประชมุ ให้บริษัทจดัทําหนงัสอืนดัประชมุ
โดยระบสุถานที� วนัเวลา ผู้ ที�ขอให้เรียกประชมุและเรื�องที�จะให้ที�ประชมุพิจารณา  โดยจดัสง่ให้ผู้ ถือ
ใบสาํคญัแสดงสทิธิที�ยงัมิได้ใช้สทิธิหรือใช้สทิธิไปแล้วบางสว่นแตล่ะรายตามรายชื�อและที�อยูที่�ปรากฎ
อยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ ในวนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นเพื�อกําหนดสท์ิในการเข้าร่วม
ประชมุ (Record Date) ไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ 
ในการประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ  ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิซึ�งมีสทิธิในการเข้าประชมุและออก
เสยีงลงคะแนนจะมอบฉนัทะให้บคุคลอื�นเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงแทนตนก็ได้  โดยผู้ ถือใบสาํคญั
แสดงสทิธิดงักลา่วจะต้องยื�นหนงัสอืมอบฉนัทะ ตอ่ประธานที�ประชมุหรือผู้ ที�ประธานที�ประชมุมอบ 
หมายก่อนเริ�มประชมุ 
องค์ประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ 
ในการประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิจะต้องประกอบด้วยผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที�ยงัมิได้ใช้สทิธิหรือ 
ใช้สทิธิไปแล้วบางสว่น และ/หรือผู้ รับมอบฉนัทะมาประชมุไมน้่อยกวา่ 25 ราย และถือใบสาํคญัแสดง
สทิธิรวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 30  ของจํานวนหนว่ยของใบสาํคญัแสดงสทิธิที�ยงัมิได้ใช้สทิธิ หรือใช้
สทิธิไปแล้วบางสว่นจงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 
ในกรณีที�ปรากฎวา่การประชมุครั �งใด เมื�อลว่งเวลานดัไปแล้ว 60 นาที ยงัมีผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิเข้า
ร่วมประชมุยงัไมค่รบเป็นองค์ประชมุ  ให้ถือวา่ประชมุเป็นอนัระงบัไป  หากการประชมุผู้ ถือใบสาํคญั
แสดงนั �นเป็นการเรียกนดัโดยมตคิณะกรรมการบริษัทให้นดัประชมุใหมภ่ายใน 30 วนันบัจากวนัที�
กําหนดเป็นวนัประชมุครั �งแรก  โดยให้บริษัทดาํเนินการจดัสง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผู้ ถือใบสาํคญั
แสดงสทิธิเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ และในการประชมุครั �งหลงันี �ไมบ่งัคบัวา่จะต้อง
ครบองค์ประชมุ  ในกรณีผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิเป็นผู้ ร้องขอให้เรียกประชมุ  จะไมม่ีการเรียกประชมุ
ใหม ่
ประธานการประชมุ 
ในการประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงที�จดัขึ �นโดยบริษัท  ให้ประธานกรรมการบริษัทหรือบคุคลที�ได้รับมอบ 
หมายจากประธานกรรมการบริษัททําหน้าที�เป็นประธานที�ประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ  ในกรณีที�      
ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิเป็นผู้จกัประชมุ ประธานในที�ประชมุอาจจะมาจากบคุคลที�ถือใบสาํคญัแสดง
สทิธิลงมติเห็นชอบคดัเลอืก  นอกเหนือไปจากประธานกรรมการหรือบคุคลที�ประธานกรรมการมอบ 
หมาย โดยทั �งสองกรณี ประธานในที�ประชมุไมม่ีสทิธิออกเสยีงชี �ขาด 
การออกเสยีงลงคะแนน 
ในการออกเสยีงลงคะแนนให้ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหนว่ยของใบสาํคญั
แสดงสทิธิที�ยงัมิได้ใช้สทิธิหรือใช้สทิธิไปแล้วบางสว่นที�ถืออยู ่  โดยใบสาํคญัแสดงสทิธิหนึ�งหนว่ยเทา่ 
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กบัหนึ�งเสยีง  ผู้ เป็นประธานในที�ประชมุไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนนอกจากสทิธิที�ตนมีอยูใ่นฐานะ         
ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ 
ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที�มีสว่นได้เสยีในข้อพิจารณาอนัใด ซึ�งที�ประชมุจะพิจารณาลงมติ ไมม่ีสทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนนในข้อพิจารณานั �นๆ 
มติที�ประชมุ 
มติที�ประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิจะต้องประกอบด้วย คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่กึ�งหนึ�งของจํานวน 
หนว่ยของผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที�ยงัมิได้ใช้สทิธิหรือใช้สทิธิไปแล้วบางสว่นทั �งหมด ณ ขณะนั �นซึ�งถือ
โดยผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน และได้ออกเสยีงลงคะแนนในมติ
นั �น 
มติใดๆ ที�ที�ประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิได้ลงมติไปแล้วนั �น ให้ถือวา่มีผลผกูพนัผู้ ถือใบสาํคญัแสดง
สทิธิทกุรายไมว่า่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธินั �นจะได้เข้าร่วมประชมุหรือไมก็่ตาม 
อื�นๆ 

 บริษัทจะดาํเนินการจดัทําและบนัทกึรายงานการประชมุทกุครั �ง ไมว่า่เป็นการเรียกประชมุโดยบริษัท
 หรือผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิก็ตาม  บริษัทจะเก็บรักษารายงานการประชมุดงักลา่วไว้ที�สาํนกังานใหญ่
 ของบริษัทและจะจดัสง่รายงานการประชมุไปให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิเมื�อมีการร้องขอ  รายงาน
 การประชมุที�ได้ลงลายมือชื�อโดยประธาน ให้ถือเป็นหลกัฐานอนัสมบรูณ์ของกิจการทั �งหลายที�ได้
 ประชมุกนันั �น และให้ถือวา่การประชมุกิจการที�ประชมุและมติทั �งหลายได้กระทําโดยถกูต้อง 
 ในการประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ บริษัทหรือผู้ ที�ได้รับมอบหมายจากบริษัทและที�ปรึกษากฎหมาย
 ของบริษัทมีสทิธิที�จะเข้าร่วมประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ เพื�อแสดงความคิดเห็นหรือให้คาํอธิบาย
 ในที�ประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิได้ 
 บริษัทจะแก้ไขเปลี�ยนแปลงข้อกําหนดสทิธิตามมติประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิภายใน 3 วนัทําการ
 นบัตั �งแตว่นัที�มีประชมุเพื�อลงมต ิ  และบริษัทจะแจ้งการแก้ไขเพิ�มเติมข้อกําหนดสทิธิเป็นลายลกัษณ์
 อกัษรให้สาํนกังาน กลต.และตลาดหลกัทรัพย์ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัที�มีการประชมุนั �น ทั �งนี �
 บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิทราบผา่นทางระบบสื�ออิเลคโทรนิคส์ของตลาดหลกัทรัพย์ ใน
 วนัเดยีวกบัที�บริษัทแจ้งสาํนกังาน กลต. 
 ในกรณีที�บริษัทเป็นผู้ เรียกประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ บริษัทจะเป็นผู้ ชําระคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ที�เกี�ยว  
              ข้องกบัการจดัประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ 
 ในกรณีที�ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิเป็นผู้ เรียกประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ บริษัทจะเป็นผู้ชําระ
 คา่ใช้จา่ยตา่งๆที�เกี�ยวข้องกบัการจดัประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ เฉพาะที�จดัขึ �นเป็นครั �งแรกของแต่
 ละปี โดยในครั �งตอ่ไป ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที�เป็นผู้ขอให้เรียกประชมุจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยที�
 เกิดขึ �นในการจดัให้มีการประชมุดงักลา่ว 
 ข้อกําหนดสทิธินี �ให้ใช้บงัคบัตามกฎหมายไทย การตีความและผลของข้อกําหนดสทิธิฉบบันี �ให้เป็นไป
 ตามบทบญัญตัิแหง่กฎหมายไทย 
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5.   ผลบังคับข้อกาํหนดสทิธิและกฎหมายที�ใช้บงัคับ 
 ข้อกําหนดสทิธินี �จะมีผลใช้บงัคบัในวนัที�ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิไปจนถึงวนัที�ใช้สทิธิครั �งสดุท้าย  โดย
ข้อกําหนดสทิธินี �จะใช้บงัคบัตามกฎหมายไทย การตีความและผลของข้อกําหนดสทิธิฉบบันี �ให้เป็นไปตามบท 
บญัญตัิแหง่กฎหมายไทย  และหากมีข้อความใดๆ ในข้อกําหนดสทิธินี �ขดัหรือแย้งกบักฎหมาย หรือประกาศใดๆ 
ที�มีผลใช้บงัคบัตามกฎหมายกบัใบสาํคญัแสดงสทิธิ ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดงักลา่วบงัคบักบั
ใบสาํคญัแสดงสทิธิแทนข้อความของข้อกําหนดสทิธิเฉพาะสว่นที�ขดัหรือแย้งกนันั �น 
 
 
 

ผู้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ 
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